
Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme  
 
§ 1  
Navn og hjemsted  
Foreningens navn er “Partnerskab for Østersøturisme”. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland.  
 
§ 2  
Stifter  
Stiftere er: 3 østersøvendte regioner (Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark), 
Bornholms regionskommune, Dansk Kyst- og Naturturisme og de 3 KKR fra henholdsvis Region Sjælland, 
Region Hovedstaden og Region Syddanmark. 
 
 
§ 3  
Formål  
Foreningens formål er aktivt at medvirke til fremme og udvikling af østersøturismen ved gennemførelse af 
en fælles handlingsplan for østersøturismen.  
 
§ 4  
Medlemskreds  
Stk. 1. Partnerskab for Østersøturisme er som udgangspunkt funderet i medlemsskaber fra 
destinationsselskaber, kommuner og relevante erhvervsaktører.  
Dansk Kyst- og Naturturisme repræsenterer Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark 
som medlem af foreningen.  
Medlemmer kan i øvrigt være erhvervsaktører, brancheorganisationer, destinationer, erhvervskontorer o.l.  
 
En virksomhed kan deltage som individuelt medlem eller gennem medlemskab af et destinationsselskab. 
Det samme princip gælder for kommuner. 

 
Stk. 2. Det første budgetår er alle destinationer, kommuner og virksomheder fødte medlemmer. Alle får på 
denne måde lige mulighed for at indgå i og initiere projekter i overensstemmelse med foreningens 
handlingsplan. Foreningens første handlingsplan strækker sig over årene 2015 og 2016. 
 
Sekretariatet vil årligt gøre status over, hvilke destinationer, kommuner og virksomheder, der har deltaget i 
eksekveringen af handlingsplanen. Det efterfølgende år, vil medlemmerne bestå af destinationer, 
kommuner og virksomheder, som bestyrelsen vurderer har villet medvirke til at eksekvere handlingsplanen. 
 
Stk. 3. Som nye medlemmer efter det første år optages erhvervsaktører, der har en relevant interesse og 
udviklingskraft til at arbejde for den fælles nationale handlingsplan for østersøturisme og økonomisk 
forpligter sig i til aktivt at arbejde for at sikre den nødvendige medfinansiering af aktiviteterne i foreningens 
handlingsplan.  
 
Stk. 4. Relevante erhvervsaktører inviteres ved foreningens stiftelse til at blive optaget som medlemmer. 
Øvrig optagelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens formand. 
 
Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et kvartal.  
 
Stk. 6. Medlemmerne betaler ikke kontingent men medfinansierer projekter og indsatser, som de deltager 
i.  



 
§ 5  
Foreningens kapital  
Foreningens aktiviteter finansieres ved frivillige bidrag, tilskud fra offentlige myndigheder samt eventuelle 
indtægter ved arbejde udført af foreningen i overensstemmelse med foreningens formål.  
 
Eventuelt overskud i foreningen skal anvendes til opfyldelse af foreningens formål, jfr. dog også § 11.  
 
Stifteren af foreningen eller andre har ingen særlige rettigheder eller fordele ud over dem, der er nævnt i 
vedtægterne.  
 
§ 6  
Generalforsamlingen  
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes 
med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne eller ved 
opslag på foreningens hjemmeside.  
 
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt.  
 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  
 
1. Valg af stemmetællere  
 
2. Valg af dirigent  
 
3. Formandens beretning  
 
4. Regnskabsaflæggelse  
 
5. Behandling af indkomne forslag  
 
6. Godkendelse af foreningens handlingsplan  
 
7. Valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer  
 
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant  
 
9. Eventuelt  
 
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal 
afholdes.  
 
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.  
 



Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt 
afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en 
mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid 
skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.  
 
§ 7  
Bestyrelse  
Bestyrelsen består af 11 medlemmer.  
 
De 3 KKR’er samt Bornholm udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem, hvoraf 1 er født formand for foreningen.  
 
De 3 regioner udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem for foreningen.  
 
Dansk Kyst- og Naturturisme udpeger 1 bestyrelsesmedlem for foreningen. 
 
3 bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling blandt, og af, erhvervsaktører. Der 
vælges én repræsentant fra hver af de tre regioner.  

 
Bestyrelse konstituerer sig selv og næstformanden vælges blandt bestyrelsens private aktører.  
 
Medlemmerne udpeges/vælges for 2 år af gangen, således at:  
 

 2 kommunale repræsentanter udpeges i lige år og 2 i ulige år  

 2 regionale repræsentanter udpeges af regionerne i ulige år 

 1 regional repræsentant udpeges af regionerne i lige år 

 1 repræsentant udpeges af Dansk Kyst- og Naturturisme i lige år.  

 2 erhvervsaktører vælges på foreningens generalforsamlingen blandt de øvrige medlemmer i lige 
år og 1 i ulige år.  

 
De 3 KKR’er samt Bornholm, de tre regioner og Dansk Kyst- og Naturturisme meddeler hvilke af de 
udpegede medlemmer der udpeges på lige henholdsvis ulige år.  
 
De 3 sidste erhvervsaktører valgt blandt de øvrige medlemmer er på valg efter det første år. 
 
Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt være medlem i 8 år.  
 
§ 8  
Bestyrelsens opgaver og tegningsret  
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen.  
 
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens selvstændige økonomi og skal sørge for, at der hvert år 
udarbejdes handlingsplan, budget og regnskab.  
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøder foranlediges udsendt af formanden eller næstformanden med mindst 14 
dages varsel ved henvendelse til medlemmerne. Bestyrelsen afholder minimum 3 årlige møder.  
 



Der skal desuden indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis et bestyrelsesmedlem skriftligt over for formanden 
fremsætter begrundet anmodning herom.  
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.  
 
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i nærværende 
vedtægter.  
 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
 
Beslutninger om salg, pantsætning og låneoptagelse skal godkendes af et flertal på 2/3 af bestyrelsen. 
Foreningen tegnes af formanden i forening med næstformanden eller af den samlede bestyrelse.  
 
§9  
Foreningens sekretariat  
Dansk Kyst- og Naturturisme stiller sekretariatsressourcer til rådighed for foreningen. Derudover indgår 
foreningen løbende sekretariatsaftaler med de medlemmer, der ønsker at følge processen tæt ved at stille 
medarbejderressourcer til rådighed.  
 
 
§10 
Regnskab, anvendelse af overskud og revision  
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.  
 
Årsregnskab, bestående af resultatopgørelse, balance og noter opstilles på overskuelig måde og skal give et 
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultat. Endvidere skal 
der udarbejdes en årsberetning.  
 
Bestyrelsen skal påse, at det årlige regnskab overholder den til enhver tid gældende god regnskabsskik 
udarbejdes inden tre måneder efter regnskabsårets afslutning. Årets overskud skal anvendes til foreningens 
formål jfr. § 3. Der er dog mulighed for at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen.  
 
Revision af foreningens regnskaber foretages af den af bestyrelsen valgte revisor.  
 
§11  
Vedtægtsændringer og opløsning  
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af generalforsamlingens medlemmer stemmer herfor.  
 
Foreningens opløsning eller fusion kan alene gennemføres, når et flertal på 2/3 af generalforsamlingens 
medlemmer på to af hinanden følgende møder indkaldt med mindst 14 dages varsel og med mindst 21 
dages mellemrum træffer beslutning herom.  

 
Foreningens formue skal ved ophør anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, jf. §3. Vedtaget 
på stiftende generelforsamling inden ultimo 4. kvartal 2015. 


